
                                                                              

                                                   Інформація 

про виконання районної програми соціально-правового захисту дітей  

                                            на 2011-2015 роки 

 

Районна програма соціально-правового захисту дітей на 2011-2015 роки 

затверджена рішенням третьої (позачергової) сесії районної ради шостого скликання 5 

січня 2011 року. 

Метою цієї Програми є захист та забезпечення дотримання прав та інтересів 

дитини, оптимальних умов її життя та розвитку. 

Завданнями Програми є: 

- надання правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-

економічних, соціально-медичних та інформаційних допомог;  

- залучення до її виконання медичних, соціальних та педагогічних 

працівників, працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників 

бізнесу, громадських та релігійних організацій. 

На виконання І розділу Програми районний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді надає послуги вагітним жінкам та породіллям у гінекологічному 

відділенні Прилуцької ЦРЛ та у половому відділенні Прилуцької міської лікарні.  

З метою пропаганди здорового способу життя в рамках роботи мобільного 

консультаційного пункту груповою роботою охоплено 1 220 осіб, індивідуальною – 

165 осіб. 

Служба у справах дітей спільно з працівниками відділу освіти, районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, наркологічним диспансером, 

правоохоронними органами працюють над виконанням ІІ розділу Програми щодо 

запобігання негативним проявам серед дітей: пияцтву, наркоманії, жебрацтва, дитячій 

бездоглядності і безпритульності, втягнення дітей дорослими до правопорушень та 

злочинної діяльності. 

Здійснюється контроль за виконанням Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку. 

Протягом звітного періоду всі діти шкільного віку охоплені навчально-виховним 

процесом, не виявлено випадків незаконного відрахування учнів із загальноосвітніх 

шкіл та інших навчальних закладів. 

Під час проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» 46 дітям 

була надана допомога одягом, взуттям, шкільним приладдям, продуктами харчування.  

Виконавчий комітет Малодівицької селищної ради перед початком нового 

навчального року виділив 2 родинам по 1 тисячі гривень кожній. 

Виконавчий комітет Сухополов’янської сільської ради - 1 родині 800,00 гривень. 

Виконавчий комітет Обичівської сільської ради - 1 родині 1 тисячу гривень. 

ТОВ «Пожспецмаш» - 1 родині  700,00 гривень, а 3 родинам – по 500,00 гривень 

кожній. 

На особливому контролі перебуває дотримання культурно-розважальними 

закладами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони 

продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, 

пропаганди насилля, жорстокості та сексуальної розпусти. 



Щорічно у вересні-жовтні спеціальна комісія здійснює перевірки майже всіх 

магазинів, кафе та барів. 

Працівників та власників закладів попереджено про недопущення порушення 

законодавства, роздано витяги з відповідних нормативних актів та плакати-наліпки 

про вікові обмеження для покупців алкоголю та тютюнових виробів. 

Найважче членам комісії застати працівників магазинів, кафе та барів під час 

продажу неповнолітнім алкоголю та цигарок, адже, села та селища у районі невеликі і 

продавці майже всіх односельців знають в обличчя.  

У звітному періоді до адміністративної відповідальності притягнуто: 

- за ч. 2 ст. 156 КУпАП - 1 особу (продаж неповнолітнім слабоалкогольних напоїв 

та тютюнових виробів у магазині «Королівський» с. Замостя); 

- за ст. 173 КУпАП -  2 особи (вчинення хуліганських дій у службовому кабінеті); 

- за ст. 175-1 КУпАП - 5 осіб (куріння цигарки у забороненому 

місці) та 1 особу   (вживання нецензурної лайки);  

- за ст. 178 КУпАП - 2   особи (перебування у громадському 

місці (м. Прилуки) у нетверезому стані);  

- за ст. 180 КУпАП - 2 особи (доведення   неповнолітніх   до   стану  алкогольного 

сп’яніння). 

З метою виявлення дітей, схильних до правопорушень та злочинів, у районі 

здійснюється відпрацювання місць концентрації підлітків. 

Систематично проводяться цільові рейди: «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок», 

«Канікули», «Зайнятість», «Бездоглядність» та інші: 

ЦільовіЦільові рейдирейди

 
2011 рік – 16 рейдів, виявлено 10    дітей,    які    потребували соціально-правового 

захисту; 

2012 рік – 26 рейдів,    виявлено    5    дітей; 

2013 рік – 24 рейди,   виявлено 6    дітей; 

2014 рік – 26 рейдів,    виявлено    5    дітей; 

10 місяців 2015 року – 26 рейдів,    виявлено 9 дітей (двоє із них повторно),    які 

потребували соціально-правового захисту. 



Кожна виявлена дитина мала свою життєву історію і потребувала індивідуальної 

допомоги.  

В ході роботи, спрямованої на профілактику наркоманії у молодіжному 

середовищі, були проведені оперативно-профілактичні заходи «Генофонд», 

«Батискаф». 

 Працівниками правоохоронних органів виявлено та задокументовано 1 факт 

зберігання наркотичних засобів неповнолітньою особою. По даному факту підлітка 

поставлено на профілактичний облік Прилуцького наркологічного диспансеру. 

Станом на 16.11.2015 на обліку у Прилуцькому наркологічному диспансері 

перебуває 1 мешканець смт. Ладан, 2002 року народження (профілактика каннабісу), 

якого з 28 вересня 2015 року за клопотанням служби у справах дітей 

райдержадміністрації влаштовано до Удайцівського навчально-реабілітаційного 

центру. 

До Ніжинського та Чернігівського центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей оформлено:  

 
2011 рік – 4 підлітків; 

2012 рік – 4 підлітків; 

2013 рік – 1 підліток; 

2014 рік – 5 підлітків; 

10 місяців 2015 року – 5 підлітків. 

В районі щоквартально проводяться засідання координаційної ради у справах 

дітей, на яких розглядаються питання щодо профілактики правопорушень, 

бродяжництва, жебракування серед неповнолітніх. 

В усіх навчальних закладах створені та діють ради профілактики та органи 

учнівського самоврядування, які самостійно намагаються впливати на антигромадські 

прояви у підлітковому середовищі. 

Працівники  служби у справах дітей здійснили 8 перевірок стану виховної роботи 

у школах району та стану відвідування учнями навчальних занять.  



Є суттєві покращення у цьому напрямку. Педагогічні колективи володіють 

інформацією про кожного учня, тому зменшується кількість пропусків навчальних 

занять без поважних причин, кількість правопорушень та злочинів.  

В усіх школах району профілактична робота проводиться на належному рівні. 

Найкраща профілактична робота з дітьми та їх батьками педагогічних колективів 

Заїздської ЗОШ І-ІІ ст., Малодівицької, Сухополов’янської, Линовицької 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст. 

Щорічно у квітні проходить місячник юридичного всеобучу. Завчасно з 

керівництвом правоохоронних органів погоджується склад працівників, закріплених 

за навчальними закладами, для зустрічей з дітьми та їх батьками, проведення 

профілактичної роботи. 

В ході місячника проходять різноманітні бесіди, диспути, лекції, брейн-ринги, 

виховні години, батьківські всеобучі, вікторини, анкетування, демонстрація 

відеофільмів, розповсюдження буклетів на правову тематику.  

Діти беруть активну участь в обговоренні, висловлюють своє бачення проблеми 

дитячої злочинності, пропонують можливі шляхи її вирішення. 

У процесі проведення профілактичної роботи враховується весь спектр причин 

вчинення правопорушень дітьми та механізми формування кримінальної поведінки 

дітей. 

Створені виїзні бригади для проведення лекторію «Підліток у правовому 

суспільстві». Використовуються і відеоматеріали. 

На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації знаходяться 46 дітей із 17 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Протягом 10 місяців 2015 року знято з обліку служби у справах дітей 

райдержадміністрації 17 дітей із 7 сімей, поставлено – 20 дітей із 9 сімей. 

Всі діти шкільного віку, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

залучені до занять у гуртках і спортивних секціях. 

Виконавчі комітети сільських, селищних рад на місцях повинні оперативно 

реагувати на проблеми у дитячому та підлітковому середовищі. 

Головним їх завданням є чітка планомірна індивідуальна робота з кризовими 

сім’ями саме на тому етапі, коли вони ще не стали неблагополучними. Вчасно виявити 

таку родину, надати їй необхідну адресну допомогу, причому не тільки матеріальну, а 

в більшості випадків, психологічну, організувати превентивну роботу з батьками. 

Справжніми командами щодо соціального захисту дітей різних категорій 

працюють виконавчі комітети Сухополов’янської, Івковецької, Погребівської, 

Малківської, Охіньківської сільських рад, Малодівицької та Линовицької селищних 

рад.  

Потребує покращення робота з дітьми та їх батьками виконавчих комітетів 

Ряшківської, Товкачівської, Петрівської, Смоської сільських рад та Ладанської 

селищної ради. 

За невиконання батьківських обов’язків щодо навчання та виховання своїх дітей 

до адміністративної відповідальності за       ст. 184 КУпАП притягнуто 8 осіб.  

Вирішено питання у судовому порядку про позбавлення осіб батьківських прав: 



 
 

2011 рік – 9 батьків щодо 9 дітей; 

2012 рік – 7 батьків щодо 6 дітей; 

2013 рік – 9 батьків щодо 8 дітей; 

2014 рік – 7 батьків щодо 6 дітей; 

10 місяців 2015 року – 6 батьків щодо 5 дітей. 

Третього вересня 2015 року були внесені зміни до статті 164 Сімейного кодексу 

України, про те, що суд вже буде враховувати під час розгляду справ щодо 

позбавлення осіб батьківських прав інформацію про проведений соціальний супровід 

такої родини. 

Жодна дитина з 2011 року після позбавлення батьків батьківських прав не була 

оформлена до дитячого будинку чи школи-інтернату. Всі діти влаштовані до сімейних 

форм виховання. 

Проведені заходи профілактичного напрямку дали позитивний результат: 

зменшення злочинності серед дітей району:  



 
 

2011 рік – 28 злочинів, 19 учасників; 

2012 рік – 16 злочинів, 9 учасників; 

2013 рік – 8 злочинів, 3 учасники; 

2014 рік – 9 злочинів, 4 учасники; 

10 місяців 2015 року – 3 злочини, 5 учасників. А саме: 

- студентка фінансово-правового коледжу, 1996 року народження, керуючи 

квадрациклом, рухаючись проїзною частиною вулиці Ніжинська в напрямку клубу 

села Погреби, не врахувала дорожню обстановку, не справилася з керуванням і 

перевернулася. Під час дорожньо-транспортної пригоди дівчина та її пасажир, 1994 

року народження, отримали тілесні ушкодження; 

- випускник Знам’янської ЗОШ І-ІІІ ст., 1997 року народження, разом із учнем 11 

класу Знам’янської ЗОШ І-ІІІ ст., 1998 року народження, за попередньою змовою із 

повнолітньою особою скоїли крадіжку шляхом вільного доступу з неогородженого 

двору села Знам’янка зернодробілки; 

- учениця Ладанської гімназії, 2000 року народження (на даний час вихованка 

Удайцівського навчально-реабілітаційного центру), за попередньою змовою з 

неповнолітньою мешканкою м. Прилуки, 1998 року народження, та повнолітньою 

особою села Замістя здійснили крадіжку сантехнічних виробів з господарства 

мешканця смт. Ладан. 

Кожен злочин детально проаналізовано та прийнято відповідні міри реагування. 

Представники служби у справах дітей постійно беруть участь у судових 

засіданнях з розгляду справ, що стосуються захисту прав та інтересів дітей. У 2015 

році взято участь у 39 судових засіданнях. 

У районі запроваджено постійний щомісячний обмін інформацією стосовно 

неповнолітніх, що повертаються з місць позбавлення волі. 

Протягом 2011-2015 років підлітки з виправних колоній не поверталися. 

Завдання ІІІ розділу Програми направлені на запобігання та викорінення 

найгірших форм праці дітей. 



З цією метою районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

служба у справах дітей розповсюджують плакати та буклети соціально-

психологічного спрямування. 

Міськрайонний центр зайнятості проводить цілеспрямовану профорієнтаційну 

роботу з випускниками навчальних закладів для подальшої орієнтації їх на ринку 

праці, в тому числі і щорічні «Ярмарки вакансій». 

Служба у справах дітей райдержадміністрації разом із головним державним 

інспектором відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та 

інших нормативно-правових актів управління Держпраці Чернігівської області 

Антоненко О.П. щоквартально здійснюють перевірки  стану додержання 

законодавства про працю неповнолітніх. 

Влітку 2015 року 4 дітей офіційно працювали у ТОВ «Агрофірма Миколаївка» на 

посадах робітників на низько кваліфікованих ручних роботах у сільському 

господарстві (на току). Як позитив, на всіх дітей були виписані трудові книжки, у 

наявності згоди батьків на працевлаштування та довідки про проходження 

попереднього медичного огляду працівників; тривалість робочого дня не перевищував 

24 години на тиждень, а розмір заробітної плати за годину становив 12,78 – 17,05 

гривень. 

У вирішенні завдань ІУ, У розділів Програми та з метою соціального захисту 

дітей, які опинилися за межами сімейного виховання, запобігання соціальному 

сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей служба тісно 

співпрацює з відділом освіти, спеціалістом у справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

правоохоронними органами, наркологічним диспансером, ЦРЛ, виконавчими 

комітетами сільських, селищних рад та громадськими організаціями. 

За даними Прилуцького міськрайонного управління статистики на території 

району зареєстровані та проживають:  

 
2011 рік – 6 189 дітей; 

2012 рік – 5641 дитина; 

2013 рік – 5562 дитини; 



2014 рік – 5758 дітей; 

Станом на 01.11.2015 – 5689 дітей. 

Поки що відбувається зменшення дитячого населення. 

Але добре, що у районі зменшується і кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування: 

 
2011 рік –134 дитини; 

2012 рік –115 дітей; 

2013 рік – 106 дітей; 

2014 рік – 99 дітей; 

 

Станом на 16.11.2015 – 87 дітей. 

З 87 дітей: 

- 56 дітей – під опікою; 

- 18 дітей у прийомних сім’ях Чернігівської області; 

- 6 дітей у дитячих будинках сімейного типу Чернігівської області; 

- 1 дитина навчається у Замглайському професійному училищі; 

- 1 дитина навчається у Прилуцькому професійному ліцеї; 

- 1 дитина перебуває у Ніжинському центрі соціально-психологічної реабілітації 

дітей; 

- 4 дитини перебувають у дитячих державних закладах. 

 

Сімейними формами виховання охоплено: 



 
2011 рік – 78% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2012 рік – 83 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2013 рік – 84, 5 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2014 рік – 87,5% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 

Станом на 16.11.2015 – 91,9 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (до 31.12.2015 планується охопити 92,9% дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування). 

 

У Чернігівській області сімейними формами виховання охоплено 88% дітей такої 

категорії. Всеукраїнський показник – 90,3%. 

 

У 2015 році 3 дітей стали сиротами, а 5 дітей отримали статус дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Відмічається позитивна тенденція до збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів та 

піклувальників.  

На території району в сім’ях опікунів та піклувальників проживають 11 дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які приїхали з інших районів та областей 

України: у Сухополовій, Радьківці, Товкачівці, Сергіївці, Заїзді – по 1 дитині; у 

Линовиці, Замісті, Лисках – по 2 дитини. 

Зменшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на утриманні та вихованні у будинку дитини, дитячому 

будинку, спеціальних та загальноосвітніх школах-інтернатах: 



 
2011 рік – 43 дитини; 

2012 рік – 23 дитини; 

2013 рік –16 дітей; 

2014 рік – 13 дітей; 

Станом на 16.11.2015 – 4 дітей (в даний час у судовому порядку вирішується 

питання щодо усиновлення 1 дитини). 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені єдиними 

проїзними квитками, безкоштовним шкільним гарячим харчуванням, підручниками. 

Медичні огляди дітей вказаної категорії проводяться лікарями Прилуцької ЦРЛ 

весною та восени з лабораторними обстеженнями. 

 Підведено підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей. Діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, шкільного віку в у 2015 році були 

оздоровлені стовідсотково. 

Щоквартально здійснюються громадські огляди умов проживання та утримання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Проаналізовано стан виплати соціальної допомоги на дітей, які перебувають під 

опікою, піклуванням. Більшість дітей отримують державну соціальну допомогу у 

максимальному розмірі.  

Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягають 

повноліття, отримують одноразову державну допомогу відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження 

Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» (у 2015 році розмір 

допомоги становив 1810,00 гривень).  

      Вже у 2015 році таку допомогу отримали 12 дітей. 

З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, службою у справах дітей ведеться облік нерухомого 

майна, підтримується зв'язок з виконавчими комітетами сільських, селищних рад 

щодо недопущення відчуження житла та майна дітей, забезпечення постійного 

контролю за станом його утримання. 



На сьогоднішній день з 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 14 дітей мають власне житло, 66 дітей мають право користування 

житлом. 

Відповідно до законодавства діти, які досягли 16-річного віку та потребують 

забезпечення житлом, ставляться на квартирний облік.  

В ході роботи напрацьовано пропозиції щодо зворотного зв'язку з опікунами та 

піклувальниками для здійснення моніторингу за якістю надання послуг з 

оздоровлення, освіти, медичного обслуговування, соціального захисту їхніх 

підопічних, що дає можливість оперативно реагувати відповідним службам для 

покращення якості та ефективності таких соціальних послуг. 

Для дітей такої категорії організовуються різноманітні заходи. 

Протягом функціонування Програми діти відвідали планетарій, океанаріум, 

аквапарк, музей води у м. Київ, Чернігівський драмтеатр та боулінг-клуб «Світлофор», 

Тростянецький дендропарк, Сокиринський палацово-парковий комплекс, побували на 

кондитерській фабриці «Рошен» та фабриці ялинкових іграшок, каталися на теплоході 

«Казбек» по річці Десна.  

Цікаво було спостерігати за дітьми, які вперше побачили теплохід; своїми руками 

розмальовували скляні ялинкові іграшки з новорічними вітаннями; стоячи аплодували 

героям казки «Русалонька» у Чернігівському драматичному театрі; з насолодою 

смакували щойно виготовленими шоколадними цукерками на фабриці «Рошен» та 

інше. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
Щорічно до Міжнародного Дня захисту дітей всі діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, отримували в подарунок м’які іграшки, книги. 

Кожного року у травні місяці у районі для дітей такої категорії проходив конкурс 

малюнків та виробів декоративно-прикладного мистецтва «Світ очима дітей».  

У червні 2015 року переможці районного конкурсу взяли участь у відповідному 

обласному конкурсі і здобули 4 призові місця та 1 заохочувальний приз. 

Щорічно до Дня усиновлення (30 вересня) у районі відбувається зустріч 

керівництва райдержадміністрації з усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, 

прийомними батьками. 

З метою посилення уваги суспільства до проблем сирітства, створення умов 

реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї в районі проводиться 

просвітницька робота щодо створення прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу, яка дає позитивні результати: 

 



2011 рік – 13 прийомних сімей, у яких виховуються 19 дітей; 

2012 рік – 17 прийомних сімей,  у яких виховуються 24 дитини; 

2013 рік – 18 прийомних сімей, у яких виховуються 27 дітей; 

2014 рік – 18 прийомних сімей, у яких виховуються 27 дітей, та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, де перебувають 6 дітей; 

2015 рік – 17 прийомних сімей, у яких виховуються 23 дітей, та 2 ДБСТ, у яких 

перебувають 11 дітей. 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
Служба у справах дітей працювала із телекомпанією «Магнолія ТВ»: допомагали 

журналістам та фотографам складати репортажі на вихованців Прилуцького 

обласного будинку дитини «Надія», які підлягають усиновленню, розміщували 

світлини дітей на сайті «Сирітству- ні!». 

У газеті «Прилуччина в новинах, подіях, коментарях» була запроваджена рубрика 

«Цій дитині потрібна родина!», в якій висвітлювалися життєві історії дітей, яких 

залишили батьки. 

        В даний час на території району проживають 13 усиновлених дітей. Відвідання 

таких дітей відбувається відповідно до складеного і затвердженого графіку.  

        Усиновлювачам надано необхідні консультації та інформація про можливість 

отримання допомоги в разі виникнення труднощів у вихованні дітей. 



Служба у справах дітей райдержадміністрації протягом п’яти років допомогла 

знайти родини для 189 вихованців дитячих державних закладів. При влаштуванні 

дітей не допускалося роз’єднання рідних братів і сестер. 

За звітний період 2015 року усиновлено 6 дітей із Прилуцького району (із 6 дітей 

2 дітей матері залишили відразу після народження у пологовому відділенні). Тому 

прізвища, імена та по батькові дітей надавали працівники Прилуцької районної 

державної адміністрації як органу опіки та піклування на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини, за їх клопотанням реєстрували дітей і отримували свідоцтва про 

народження. 

Також на засіданні комісії з питань захисту прав дитини при 

райдержадміністрації розглядалися питання щодо доцільності позбавлення батьків 

батьківських прав, визначення місця проживання дітей, призначення днів побачень 

батьків із дітьми. 

Найбільше члени комісії розглянули питань щодо захисту житлових і майнових 

прав дітей, адже без згоди органу опіки та піклування, жоден нотаріус та суд не мають 

права розглядати справи щодо продажу, обміну, купівлі, дарування житла чи майна, 

переоформлення спадщини, де є неповнолітні діти. 

Служба у справах дітей співпрацювала із Світовим Банком щодо реформування 

дитячих державних закладів, адже на території району знаходиться найбільша 

кількість дитячих державних закладів України. 

Деякі зміни вже відбулися: Удайцівську спеціальну загальноосвітню школу-

інтернат І-ІІ ст. реформовано в Удайцівський навчально-реабілітаційний центр. В 

цьому закладі діти із вадами психічного розвитку вже мають можливість отримати 

середню освіту та продовжити навчання до 23 років, здобуваючи професійну освіту. 

Для батьків вихованців центру створений спеціальний гуртожиток. Заклад має гарні 

майстерні, теплицю, пасіку, свиноферму. 

При Прилуцькому обласному будинку дитини «Надія» створені групи медичної 

реабілітації самих дітей за заявами батьків, або дітей із батьками. Перебування у 

закладі безкоштовне.  

В даний час курс реабілітації проходять 22 дітей, а 66 дітей перебувають у закладі 

тимчасово за заявами батьків. 

Крім Удайцівського навчально-реабілітаційного центру та Прилуцького 

обласного будинку дитини «Надія» у районі функціонує ще Яблунівська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. 

У листопаді 2015 року за дорученням Міністра соціальної політики відбулася 

комплексна перевірка стану утримання, виховання, ведення особових справ 

вихованців всіх дитячих державних закладів. Відмічено, що у закладах не 

порушуються права дітей на отримання статусу, аліментів, пенсій по інвалідності та 

по втраті годувальників, матеріальна база закладів задовільна. 

Всі заходи районної Програми соціально-правового захисту дітей на 2011-2015 

роки були виконані в повному обсязі.  


